Webinar: Hvordan kan vi hjælpe med at opnå formålet
med de nye regler for håndtering af bygge- og
anlægsaffald?
De nye rammer for håndtering af bygge- og anlægsaffaldet har været i høring. Men hvad er egentlig det nye? Og
hvad er formålet?
Deltag i dette debatwebinar og hør baggrunden for de nye regler og juristens tolkning af dem. Samtidig vil vi stille skarpt
på, hvordan DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald kan bidrage til at opnå den forandring i håndtering af byggeog anlægsaffaldet, som de nye regler sigter mod.
OBS: Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne fredagen før webinaret afholdes. Hvis man dagen
før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt DAKOFA.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret via ZOOM, er det også muligt at se en livestream af
webinaret på Youtube - link til livestream på Youtube sendes ud ca. 30 minutter før webinaret starter. Efter
webinaret fremsendes desuden et andet Youtube link til deltagerne, hvor det vil være muligt at gense webinaret i
en periode på 14 dage.
04/11-2020 - kl. 10:00-12:30

Program
10:00 - 10:10

Velkomst og introduktion
Anders Gideon, DAKOFA

10:10 - 10:25

Hvad vil vi opnå med de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?
Sara Ane Zachhau, Miljøstyrelsen
På tidligere DAKOFA arrangementer har Miljøstyrelsen præsenteret udkastet til de nye regler for håndtering af bygge- og
anlægsaffaldet. Men hvad er egentlig formålet med den nye regulering – hvad er det vi skal opnå?

10:25 - 10:35

Opklarende spørgsmål og svar

10:35 - 10:50

Hvad ser juristen som de største udfordringer?
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Hvad er egentlig det nye? Er der nye pligter, eller er mulighederne de samme, når juristen nærlæser teksten?
Kommunerne skal desuden fastsætte et nyt gebyr for sagsbehandlingen, men hvad skal gebyret dække og hvordan kan
det udregnes?

10:50 - 11:00

Pause

11:00 - 11:20

Hvad er mulige faldgruber, og hvordan kan vi bidrage til at komme i mål?
Niels Trap, Golder Associates A/S
Formanden for DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald giver sine bud på de største udfordringer og ser på
netværkets muligheder for at bidrage med løsninger. DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald har blandt andet
udarbejdet ”viden-om” ark om udvalgte problemstillinger. Er disse stadig relevante, og hvordan sikrer vi, at de stadig er
det fremover?

11:20 - 12:20

DEBAT: Hvad ser vi som udfordringer, og hvordan kan vi hjælpe med at implementere de nye regler?
Niels Trap, Golder Associates A/S
Anders Gideon, DAKOFA
Hvordan ser kommuner og andre aktører på de udfordringer, der ligger forude? Deltagerne byder ind med det, der er
svært og diskuterer mulige løsninger.

12:20 - 12:30

Afrunding og tak for i dag
Anders Gideon, DAKOFA

Sponsorer

